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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج
دف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلببه) إرادة(تعزيز اإلنتاجية 

 .على مشاكل البطالة التي يعاني منها الشباب األردني
 

 ) إرادة(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة  

فرص األستثمار وتحديد في مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .معات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطةإحتياجات المجت

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة
والمالية للفرصة اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص

 .نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار
 

المستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــةلمزيد من المعلومات يمكنك االتصال ب
لتقديم أية مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة) إرادة(

 .في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

 في كافة مناطق المملكة وعددها) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
 . اثنان وعشرون مركزاً 

 )أقرب مركز لديكبادر باالتصال ب (



 
 

 

 
 

 المحتويات
. ١ ملخص المشروع    
. ٢ المقدمة    

١-٢ وصف المشروع    
٢-٢ اهداف المشروع ومبررات     

٣-٢ الموقع العام للمشروع    
 . ٣  دراسة السوق  

١-٣ المنتج    
٢-٣ لحاليفاق السوق اآواقع و    

٣-٣ فاق المستقبلية للسوقآلا    
آميات االنتاج وحصة المشروع من السوق  ٤-٣    

٥-٣ المنافسة والتسويق واسعار البيع     
٦-٣ االيرادات المتوقعة    

 . ٤  الدراسة الفنية  
١-٤ موقع المشروع    

٢-٤ البناء    
معدات وآالت المشروع وتكاليفها التقديريه  ٣-٤    

   ٤-٤ زاتياالثاث والتجه
٥-٤ وسائط النقل    

٦-٤ مراحل التصنيع     
٧-٤ المواد االولية ومواد التعبئة والتغليف     

٨-٤ الخدمات الضرورية     
٩-٤ القوى العاملة     

   ١٠-٤ الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع 
.٥ الدراسة المالية   

١-٥ تكاليف التشغيل السنوية     
٢-٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل    

٣-٥ رأس المال العامل    
٤-٥ تكاليف المشروع     
٥-٥ وسائل التمويل    

٦-٥ االسس والفرضيات المالية     
٧-٥ الخالصة     

.٦ المالحق المالية    
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 مشروع انتاج فراشي الشعر

 
 

  ملخص المشروع-١

 مشروع انتاج فراشي الشعر البالستيكية اسم المشروع

 عمان  موقع المشروع

 فراشي الشعر  البالستيكية تجات المشروعمن

 ٥ مجموع األيدي العاملة

  دينار٣٣,١٣٠ حجم االستثمار الكلي

  %١٧,٦  )IRR(معدل العائد الداخلي

    دينار٥,٨٨٧  )NPV( صافي القيمة الحالية

القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارت 

)B/C(  
١,٢ 

  سنوات٥ )PBP (فترة االسترداد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

٢ 

 

         

 

 : وصف المشروع ١٠٢     
 

  ،حيث تستعمل لتسريحهبالشعرمن المستلزمات  األساسية للعناية  تعتبر فراشي الشعر

على حد  وتصفيفه ويكاد ال يخلو أي بيت منها ،  حيث تستخدم من قبل الذكور واالناث

شعرهم سواء منناحية النوعية، بيعة  لها نظرا لطال األكثر استعمااإلناثوتعتبر  سواء،

، حجمها )بيضاوي مسطح  أو دائري(  في شكلها  الفراشيوتختلف .الكثافة أو الطول

والذي ينعكس بالتالي على  أسعارها، وتعتبر ) الخ...بالستيكية ، خشبية ( وطبيعة مكوناتها

ذات  )البولي بروبلين والبوليسترين( فراشي الشعر المصنوعة من حبيبات البالستيك 

كما أن أسعارها تعتبرمنخفضة مقارنة  في األردن ،انتشارا االستعمال اليومي األوسع 

 األخرى المصنوعة من الخشب على سبيل المثال ، وتقوم األردن بتلبية احتياجاتها باألنواع

 .باالستيراد  من  بعض دول جنوب شرق أسيا وأوروبا

 

 : مبررات وأهداف المشروع ٢٠٢    
 .تقار السوق المحلي لتصنيع فراشي الشعر  اف -     

 . توفر السوق االستهالكي في األردن-     

بمواصفات  السوق المحلي من هذه المنتجات وتغطية جزء من احتياجات -     

 .عالية

 توفير فرص عمل وطنية جديدة                -           

 .تحسين مستوى الدخل لصاحب المشروع -           

              

  الموقع العام للمشروع ٣. ٢    

 
 :  يقترح أن يكون موقع المشروع في عمان لألسباب التالية

 .توفر الكثافة السكانية وبالتالي السوق االستهالكي  للمشروع. ١       

 .سهولة توريد المنتجات الى باقي أسواق مدن المملكة . ٢            

 ٠دي العاملةتوفر األي. ٣            
 

المقدمة ٠ ٢



 
 

٣ 

 

 

 

 : المنتج ١. ٣  
 

 سيقوم المشروع بانتاج فراشي  الشعر المصنوعة من البالستيك  بشكلين وقياس واحد لكل

 :من الشكلين  مع امكانية التوسع بانتاج أشكال وقياسات أخرى  

 .الشكل البيضاوي المسطح .١

 . الشكل الدائري .٢
    

 الحالي واقع وآفاق السوق ٢٠٣    
 

 هذا وتأتي فراشي الشعر ردن في سد احتياجاته من فراشي الشعر على االستيراد،يعتمد األ

من جملة عدد من مستلزمات الشعر الواردة ضمن بند التعرفة الجمركية حسب نظام 

أمشاط ومثبتات شعر من جميع " والذي ينص على   ٩٦١٥١٩٠٠٠ رقم HSالتصنيف  

 " . المواد ما عدا المطاط المقسى

والمعاد تصديره لبند التعرفة   الوطنيةصادراتالحجم استيراد و   )١( ل رقم جدواليبين 

  ٢٠٠٢ – ١٩٩٨ وذلك للسنوات أنواعهاالمذكور والذي تأتي ضمنه فراشي الشعر بمختلف 

 

   )١( جدول رقم 

 والمعاد تصديرهصادرات ال والمستوردات

 صادراتال المستوردات

 الوطنية

 الميزان هتصديرالمعاد 

 التجاري

 السنة

 مغك مغك دينار مغك دينار مغك دينار

٢٤,١٠٠٣٩,٢٣٠٥٠,٣٠٦ ٠ ٠ ١٩٩٨٢٦٠,٨٠٦٨٩,٥٣٦- 

٥٧,٠٢٧ ١١,٩٥٨٤٤,٨٥١٧,٠٠٠٧,١٣٤ ١٩٩٩١٧٩,٢٣٦٦٤,١٦١- 

٤٤,٥٠٧١٣,٣٤٥١٣٤,٠٠٢ ٠ ٢٠٠٠٢٥٥,٢٣٥١٤٧,٣٤٧٠- 

١٦٥,٢٧٣ ٠ ٠ ٠ ٢٠٠١٢٤٦,٤٥٥١٦٥,٢٧٣٠- 

٩٠,٨٤١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠٠٢١٧٣,٨٧٦٩٠,٨٤١- 

 

  دراسة السوق٠ ٣



 
 

٤ 

يبين الجدول أعاله أن معدل صافي الميزان التجاري من أمشاط ومثبتات شعر من جميع 

 .  طن ١٠٠ما عدا المطاط المقسى قد بلغ  المواد ومن ضمنها فراشي الشعر

يقدر اصحاب العالقة من تجار وبائعين ان فراشي الشعر من مختلف انواعها يشكل 

فراشي % ٦٦طن منها % ٥٠تجاري ، أي ما يعادل من كميات الميزان ال% ٥٠

 .  طن٣٣بالستيكية بصنفيها الدائري والبيضاوي، أي 

يتوزع الطلب على الفراشي البالستيكية بالتساوي بين الدائري والبيضاوي، هذا ويبلغ 

 غم في حين يتراوح وزن ٣٥وزن الفرشاة الدائرية والمكونة من قطعتين حوالي 

 غم تبعا للحجم والشكل وعليه فان حجم الطلب ١٠٠ – ٥٠بين الفرشاة البيضاوية 

 .   الف فرشاة٦٠٠ طن يعادل حوالي ٣٣الحالي للفراشي البالستيكية المقدر ب 

 

 : اآلفاق المستقبلية للسوق   ٣. ٣  

 
استهالك المنتج بشكل عام بعدد السكان ونموه السنوي والقدرة الشرائية ، وحيث ان يرتبط 

سنويا، فان % ٢,٨كان في المملكة وفقا لبيانات دائرة اإلحصاءات العامة يبلغ معدل نمو الس

 – ٢٠٠٥(يبين الطلب المتوقع للسنوات الخمسة القادمة ) ٢جدول رقم(الجدول التالي 

  ٠بافتراض معدل نمو في الطلب مساو لمعدل نمو السكان) ٢٠٠٩

 

 )٢( جدول رقم

 الطلب المتوقع على الفراشي البالستيكية

 ٢٠٠٩ - ٢٠٠٥للفترة 
فراشي الشعر  السنة 

 )عدد(البالستبكية 

٦٣٤,٠٠٠ ٢٠٠٥ 

٦٥٢,٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٦٧٠,٠٠٠ ٢٠٠٧ 

٦٨٩,٠٠٠ ٢٠٠٨ 

٧٠٨,٠٠٠ ٢٠٠٩ 
      
 



 
 

٥ 

  كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق٤٠٣      

 
ردية  فرشاة بالستيكية سنويا وذلك بو٧٠,٠٠٠تقدر الطاقة االنتاجية القصوى للمشروع ب 

لكل صنف  % ٥٠هذا ويتوزع االنتاج بنسبة .  يوم عمل في السنة٣٠٠عمل واحدة و 

وقد تم افتراض ان المشروع سيبدأ تشغيله في السنة األولى بنسبة ) دائري وبيضاوي(

 .سنويا% ٥وزيادة في كميات اإلنتاج بواقع % ٥٥

 :روع من السوقكميات اإلنتاج المتوقعة وحصة المش) ٢(يبين الجدول التالي رقم 

 

 

 ) ٢(جدول رقم  

 كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق

 كميات اإلنتاج السنة 
 

 نسبة الطاقة

) (%المستغلة  

حصة المشروع من 

(%) السوق  

 %٦,١ %٥٥,٠ ٣٨,٥٠٠ السنة األولى

 %٦,٢ %٥٨,٠ ٤٠,٤٢٥ السنة الثانية

 %٦,٣ %٦١,٠ ٤٢,٤٥٠ السنة الثالثة

 %٦,٥ %٦٤,٠ ٤٤,٥٧٠ السنة الرابعة

 %٦,٦ %٦٧,٠ ٤٦,٨٠٠السنة الخامسة

 

 

  المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥. ٣   

 
ال يوجد في األردن صناعة لفراشي الشعر بأنواعها ويقوم التجار باستيراد فراشي الشعر 

بأنواعها من بعض دول جنوب شرق أسيا وأوروبا وبنوعيات وأسعار متفاوته تعتمد على 

 وحسب المصدر دينار ٤,٥ - ١,٠صدرها وتتراوح أسعار فراشي الشعر من جودتها وم

بعض المنتجات   ) ٣( والجودة والذي ينعكس على سعر المنتج للمستهلك ويبين جدول رقم 

 .المتوفرة بالسوق وأسعارها للمستهلك

 

 



 
 

٦ 

  )  ٣( جدول رقم 

 .بعض المنتجات  المتوفرة بالسوق وأسعارها للمستهلك

 )دينار (سعر المستهلك  )غم( الوزن  صدرالم المنتج 

 ١ ١٠٠ صيني بالستيكي دائري

 ٢,٧٥ ١٠٥ أوروبي بالستيكي دائري

 ١,٥٠٠ ١٠٠ صيني بالستيكي مسطح
 

 فلس للفرشاة ٧٥٠فقد اعتمد سعر بيع الشروع بواقع  وألغراض التحفظ بأسعار البيع 

ون منافسا ويوفر هامش ربح جيد بنوعيها الدائري والبيضاوي، ويعتقد بان هذا السعر سيك

  لتجار التجزئة

  

: المتوقعة   اإليرادات ٦. ٣    
  : للمشرع للسنوات الخمسة القادمة االيرادات السنوية ) ٤( جدول رقم يبين 

 

  )٤(جدول رقم

 االيرادات السنوية المتوقعة 

)دينار أردني (   
السنة 

 الخامسة

السنة 

 الرابعة

 السنة 

 الثالثة 

السنة 

لثانيةا  

السنة 

 األولى

 البيان

 فراشي الشعر دائرية ٣٨,٥٠٠ ٤٠,٤٢٥ ٤٢,٤٥٠ ٤٤,٥٧٠ ٤٦,٨٠٠

)عدد (وبيضاوية

٣٠,٣٢٠ ٣١,٨٣٧ ٣٣,٤٢٨ ٣٥,١٠٠ 
 

إجمالي اإليرادات   ٢٨,٨٧٥

)دينار( السنوية
 

 

 

 

 

 

 



 
 

٧ 

 

 
 
 : موقع المشروع  ١. ٤  

 
 :  المشروع في عمان  لتوفر الخدمات اضافة لألسباب التالية إقامة يقترح

 سهولة توريد المنتجات الى أسواق المدن األردنية األخرى. ١        

 وجود كثافة سكانية استهالكية عالية . ٢              

 .         توفر األيدي العاملة. ٣              
 
 
: البناء٢. ٤  

 
 / دينار٢,٠٠٠  ، بأجرة تقديرية٢م١٢٥الالزمة للمشروع بحوالي  تقدر اجمالي المساحة 

 .توزيع استخدامات البناء ) ٦(السنة ويبين جدول رقم 

  )٦(جدول رقم 

 توزيع مساحات بناء المشروع

 القسم  )٢م( المساحة  
نتاج صالة ا ٧٥  

 مستودع  ٢٥

  اإلدارة ٢٥

 المجموع ١٢٥
 
 
:كاليفها التقديرية  معدات وآالت المشروع وت٣. ٤  

 
  ااالالت والمعدات وتكاليفها التقديرية علما ان بعضها متوفر محلي ) ٦( يبين الجدول رقم  

 .ق الوكالء المحليينيعن طر

 

 

 الدراسة الفنية٠ ٤



 
 

٨ 

  )٦(جدول رقم 

الت والمعدات وكلفها التقديريةآلاحتياجات المشروع من ا  

دينار/الكلفة  البيان العدد 
 مع وحدة تبريد  حقن بالستيك ةماكين ١ ١٢,٠٠٠

 )سورية المصدر( قوالب بالستيكية  ٤ ٨,٠٠٠

 )الخ......تمديدات صناعية  وطاوالت توضيب (أخرى - ١,٠٠٠

 المجموع ٢١,٠٠٠
 

: األثاث والتجهيزات٤٠٤  
 

 . دينار١,٠٠٠تقدر احتياجات المشروع من االثاث والتجهيزات المكتبية بمبلغ 

 

 :  وسائط النقل٥. ٤ 
 

 . دينار ٨,٠٠٠ع أن تبلغ تكاليف وسائط النقل للمشروع حوالي من المتوق
 

: مراحل التصنيع ٦. ٤  
 

تتلخص عملية التصنيع بتغذية ماكينة الحقن بالحبيبات البالستيكية بولي بروبلين 

وحبيبات ملونة من خالل قمع التغذية ليتم صهرها وقولبتها من خالل القوالب 

يلي ذلك إزالة الزوائد يدويا والتعبئة ضمن . اةلتأخذ شكل األجزاء المكونة للفرش

  . أكياس بالستيكية وعلب كرتون
            

: المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف٧. ٤  
 

المواد الولية المستخدمة في اإلنتاج وتكاليفها في السنة األولى  )  ٧( يبين جدول رقم 

 .من التشغيل

 

 



 
 

٩ 

 )٧(جدول رقم 

 ومواد التعبئة والتغليف وتكاليفها التقديريةالمواد األولية 
 سعر الوحدة الكلفة بالدينار

الطن/دينار  

)طن(الكمية  المادة 

 المواد األولية.الأو   

 حبيبات بولي بروبلين ١,٦٤ ٦٥٠ ١,٠٧٠

 حبيببات ملونة مغ ك٤٠ ٥,٠٠٠ ٢٠٠

 مواد التعبئة والتغليف. اثاني   

   بالستيك وكرتونأكياس - - ٥٠٠

 %)١٠(بدل تالف  - - ١٧٠

 المجموع   ١,٩٤٠

 

   الخدمات الضرورية٨. ٤
 

  )٨(  رقم  تشمل الخدمات التي يحتاجها المشروع الكهرباء والماء والوقود ويبين جدول

 .تكاليفها التقديرية
 

)٨(جدول رقم   

 الخدمات الضرورية للمشروع وكلفها التقديرية بالدينار

 التكاليف 

دينار/ السنوية  دينار/ الشهرية    

 البند

الكهرباء ٧٥ ٩٠٠

المياه ٢٠ ٢٤٠

الوقود  ١٠٠ ١,٢٠٠

 المجموع ١٩٥ ٢,٣٤٠
 
 

 

 



 
 

١٠ 

: القوى العاملة ٩ .٤  
 

 االحتياجات التقديرية من األيدي العاملة وكلفها التقديرية  ) ٩( يبين جدول رقم 

 

  )٩( جدول رقم 

 األيدي العاملة وكلفها التقديرية 
دينار/لسنوي الراتب ا دينار/الراتب الشهري    الوظيفة العدد

 صاحب المشروع ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 فني انتاج ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 تسويق ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 عامل  ٢ ١٠٠ ٢,٤٠٠

 المجموع ٥  ١٠,٨٠٠

 
 %.١١يضاف إلى الرواتب أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي ونسبتها 

 

 : لتنفيذ المشروع الفترة الزمنية الالزمة١٠. ٤
   

. أشهر٣ من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي      
 



 
 

١١ 

 

 

 

 

 في السنة األولىتكاليف التشغيل  ١. ٥
                               

 )١٠(جدول رقم 

 في السنة األولىتكاليف التشغيل 

 التكاليف بالدينار
 

 البند

 مواد أولية وتعبئة وتغليف ١,٩٤٠

 رواتب وأجور  ١١,٩٨٨

 كهرباء وماء ووقود  ٢,٣٤٠

 مصاريف تسويق ٥٧٧

 إيجارات ٢,٠٠٠

 مصاريف تشغيل أخرى  ٣,١٢١

 مجموع تكاليف التشغيل ٢١,٩٦٦

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢. ٥
 

 التسجيل رسوم دينار ، وتشمل ١,٠٠٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  .ل الخدمات ومصاريف متفرقة اخرىوالترخيص وايصا
  
 :   رأس المال العامل٣. ٥  

 
 دينار وعلى أساس أن رأس المال العامل ١,٨٣٠  يبلغ رأس المال العامل للمشروع حوالي 

 .احتسب لمدة شهر واحد 

 الدراسة المالية٠ ٥



 
 

١٢ 

 

:   تكاليف المشروع٤ -٥    

 )١١(جدول رقم                     

 روعتكاليف المش                    

)دينار( القيمة  البند  

 معدات وأالالت ٢١,٠٠٠

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 أثاث وتجهيزات مكتبية ١,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٣٠٠

 مجموع كلفة الموجودات الثابتة ٣٠,٣٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ١,٠٠٠

 رأس المال العامل ١,٨٣٠

 اجمالي تكاليف المشروع ٣٣,١٣٠

 

 :تمويل    وسائل ال٥٠٥
  سيقوم المشروع بالحصول على قرض لتمويل الموجودات الثابتة  باالضافة الى مساهمة 

 :صاحب المشروع

  )١٢(جدول رقم                 

 مصادر تمويل المشروع             
 قيمة التمويل

 دينار

 نسبة التمويل

( % ) 

 مصادر التمويل للمشروع

 مساهمة صاحب المشروع ٤٩ ١٦,١٣٠

 قرض لتمويل الموجودات الثابتة  ٥١ ١٧,٠٠٠

 المجموع ١٠٠ ٣٣,١٣٠

 



 
 

١٣ 

 

 : األسس والفرضيات المالية ٦. ٥

 

 :    الفرضيات المالية
 
 

ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض 

ض على خمس سنوات يسدد القر. لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة 

يبدأ التسديد عند نهاية السنة %. ١٠بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

 .التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات باإلعتماد على األسس والفرضيات 

 -:التالية

 

 .ات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ستكون نقدية تم إفتراض أن ايراد

تم إفتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة 

 .لإليرادات

 %.٥تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو 

 %.١٥اعتبر أن  المشروع خاضع لضريبة الدخل بنسبة 

 %.١٢افي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  تم إحتساب ص

 

  الخالصة٧. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية ان كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

 .المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتوأن على الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

.  التقديريةةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني

 :والتي تبين ما يلي

 



 
 

١٤ 

 دينار للتشغيل ١,٣٢٦حقق المشروع ربحا في السنة األولى لالنتاج بقيمة ييتوقع ان  -

 .سنة الخامسة  دينار في ال٤,٠٥٧وسيحقق ربحآ صافيآ    

تبلغ قيمة . سيوفر المشروع فرص عمل  لخمسة موظفين  بما فيها صاحب المشروع -

 ١٤,٥٧٢ دينار في السنة االولى ترتفع  ١١,٩٨٨الرواتب واالجور التي ستدفع لهم 

 . دينار في السنة الخامسة

في % ٢٢,٩ األولى ترتفع الى في السنة % ٤,٣تبلغ نسبة العائد على اإلستثمار    -

 ٠%٢٢,٩و % ٨,١ الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية السنة

 %١٢ معامل خصم دينار   ٥,٨٨٧  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %  ١٧,٦يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع    -

 ١,٢تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 . سنوات٥ة اإلسترداد للمشروع  بلغت فتر -
 
في حالة انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل بنسبة  -

      يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد األدنى الالزم% ١٠

ض وانخفاأ لزيادة تكاليف التشغيل ا حساس المشروعللحكم على جدوى المشروع ويكون

 %.١٠بنسبة  البيع أسعار

 

 
 

 حساب االرباح و الخسائر) ١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 الخالصة والمعايير المالية )٤
 

 
 
 

 المالحق المالية. ٦



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

فراشي الشعراسم المشروع
عمانالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولى
اإلنتاج المخطط له ( بالوحدة)

28,87530,31931,83533,42635,098المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

1,9402,0372,1392,2462,358تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
5,3285,5945,8746,1686,476تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,1104,3164,5314,7584,996تكاليف المصنع التشغيلية

11,37811,94712,54413,17113,830مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
17,49718,37219,29020,25521,268الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
3,9964,1964,4064,6264,857رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

578606637669702مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
2,0002,0002,0002,0002,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,2301,2921,3561,4241,495مصاريف أخرى

قبل اإلستهالك) 10,58811,01711,46811,94112,438مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة(
3,4493,4493,4493,4493,449اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

14,23714,66615,11715,59016,087مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
3,2603,7064,1734,6655,180الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,7001,4221,115778408الفائدة على القرض
1,5602,2843,0583,8864,773الربح قبل الضريبة

234343459583716الضريبة على األرباح
1,3261,9412,5993,3034,057األرباح الصافية

%76%77%78%80%81نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 26,30026,54926,78827,01327,222نقطة التعادل

%78%81%84%88%91نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
21,00010.002,100معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

05.000أخرى
3,449المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,8301,8300رأس المال العامل المطلوب

33,13016,13017,000إجمالي تكلفة المشروع
%51%49%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

فراشي الشعراسم المشروع
عمانالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
28,87530,31931,83533,42635,098المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
28,87530,31931,83533,42635,098المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
16,130حقوق الملكية

17,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,6692,6903,5044,0904,422الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
33,13030,54433,00835,33937,51739,520مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
30,300مجموع اإلستثمارات

16211,37811,94712,54413,17113,830التكاليف التشغيلية المباشرة
10,58811,01711,46811,94112,438إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,7001,4221,115778408الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
234343459583716الضريبة

31,46223,90024,72825,58626,47427,392إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,6696,6448,2809,75311,04312,128صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,7853,0633,3693,7064,077أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,7853,0633,3693,7064,077إجمالي دفعات سداد القرض

1,6693,8605,2176,3847,3368,051رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,1701,7132,2942,9153,579توزيعات األرباح

1,6692,6903,5044,0904,4224,472صافي النقد بعد التوزيعات



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع
فراشي 
الشعر

عمانالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,6692,6903,5044,0904,4224,472النقد

00000المدينون
162162162162162162المخزون

1,8302,8513,6664,2524,5834,633إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

21,000األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
300تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
30,30030,30030,30030,30030,30030,300إجمالي األصول الثابتة
3,4496,89910,34813,79717,247اإلستهالك التراآمي

30,30026,85123,40119,95216,50313,053القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
33,13030,50227,66724,60421,28617,687مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
2,7853,0633,3693,7064,0770اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

2,7853,0633,3693,7064,0770مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

14,21511,1527,7834,07700رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
14,21511,1527,7834,07700مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
16,13016,13016,13016,13016,13016,130رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1563846901,079األرباج المجمعة
156228306389477الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

16,13016,28616,51516,82117,20917,687مجموع حقوق الملكية
33,13030,50227,66724,60421,28617,687مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %22.9%15.5%10.6%7.0%4.3معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%22.9%19.2%15.5%11.8%8.1معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 0.91.11.11.10.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.90.70.50.20.0األمان(

000000التحقق



ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
اسم المشروع

فراشي
الشعر

عمانالموقع المقترح

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويلأوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالبندالنسبة

NPV 5,887صافي القيمة الحالية
ي

33,130المشروع

IRR 17.6معدل العائد الداخلي%
رأسمال 
16,130صاحب 

B/C 17,000القروض1.2القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد
ى  رض 

%51.3التكاليف

ثالثا: النتائج المالية
12345

1,3261,9412,5993,3034,057صافي الربح بعد الضريبة

%13.6%11.6%9.6%7.5%5.4الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%22.9%15.5%10.6%7.0%4.3معدل العائد على اإلستثمار %

%22.9%19.2%15.5%11.8%8.1معدل العائد على حقوق الملكية %

0.91.11.11.10.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.90.70.50.20.0الديون

26,30026,54926,78827,01327,222نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية

NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.1%3,48215.0زيادة تكاليف المشروع

%20 1.0%1,07612.9زيادة تكاليف المشروع

%10 0.8%5,7436.4-تخفيض مبيعات المشروع

%20 0.5%5.4-2,765-تخفيض مبيعات المشروع

%10 0.9%2,7659.4-زيادة تكاليف التشغيل

0.7%11,4181.0-زيادة تكاليف التشغيل %20



خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية
الحالة األساسية

IRR17.6%معدل العائد الداخلي
NPV5,887صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR15.0%معدل العائد الداخلي
NPV3,482صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR12.9%معدل العائد الداخلي
NPV1,076صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %10
IRR6.4%معدل العائد الداخلي
NPV-5,743صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20
IRR-5.4%معدل العائد الداخلي
NPV-17,374صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR9.4%معدل العائد الداخلي
NPV-2,765صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR1.0%معدل العائد الداخلي
NPV-11,418صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

031,4620-31,462

11,6696,9095,241

2837,3557,272

3877,8237,735

4928,3148,222
59628,54328,447

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

034,6080-34,608

11,6696,9095,241

2837,3557,272

3877,8237,735

4928,3148,222
59629,84929,753

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

037,7540-37,754

11,6696,9095,241

2837,3557,272

3877,8237,735

4928,3148,222
59631,15431,058



التدفق النقديتخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

031,4620-31,462

11,6694,0222,353

2834,3234,240

3874,6394,552

4924,9714,879
59624,58724,490

التدفق النقديتخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

031,4620-31,462

11,6691,134-534

2831,2911,208

3871,4561,368

4921,6291,537
59620,63020,533

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

031,4780-31,478

11,8364,7132,877

2925,0594,967

3965,4225,325

41015,8035,702
510626,13626,030

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

031,4940-31,494

12,0032,516514

21002,7622,662

31053,0202,916

41103,2913,181
511623,72823,612


